IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA DOTÁCIE
NÁZOV PROJEKTU
PROGRAM
PRIJÍMATEĹ DOTÁCIE
SÍDLO
PSČ
OBEC

PRÁVNA FORMA
IČO
ČÍSLO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ
DOTÁCIE
PLATCA DPH

MENO OSOBY ZODPOVEDNEJ
ZA PROJEKT
TELEFÓN/MOBIL
E-MAIL

VECNÉ VYHODNOTENIE
Informácie o realizácii projektu
Stručne opíšte Vašu
východiskovú situáciu a čo
bolo zámerom Vášho projektu.

Podarilo sa Vám naplniť
stanovené ciele?

POPIS ZREALIZOVANÝCH
AKTIVÍT PROJEKTU

Uveďte faktory, ktoré
ovplyvňovali priebeh

realizácie projektu
ZHODNOTENIE DOPADOV PROJEKTU
V bodoch opíšte kvalitatívne
výsledky a dosiahnuté
výstupy.
V bodoch opíšte
kvantitatívne výsledky a
dosiahnuté výstupy.
Vyberte primárnu cieľovú
skupiny, ktorým slúžia
výsledky realizácie projektu
Spolupráca
Aké sú vaše plány do
budúcnosti resp. akou formou
chcete v projekte pokračovať?
Napíšte krátke zhrnutie o
priebehu a výsledkoch
zrealizovaného projektu (5-8
viet - kto, pre koho, čo ste
realizovali, čo ste dosiahli, ako
ste použili ﬁnančné
prostriedky).

FINANČNÉ VYÚČTOVANIE
MENO OSOBY ZODPOVEDNEJ
ZA VYÚČTOVANIE
Celková výška schváleného
ﬁnančného príspevku
BEŽNÉ VÝDAVKY PROJEKTU
POLOŽKA ROZPOČTU

Schválená suma (v EUR)

Čerpaná suma (v EUR)

Schválená suma (v EUR)

Čerpaná suma (v EUR)

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
POLOŽKA ROZPOČTU

ZÁVEREČNÉ VYÚČTOVANIE
sem nahrajte vyplnenú tabuľku záverečného vyúčtovania z nasledujúceho odkazu
https://www.terraincognita.sk/dokumenty/

INDIKÁTORY PROJEKTU
POČET PLATIACIH

NÁVŠTEVNÍKOV
POČET NEPLATIACIH
NÁVŠTEVNÍKOV
POČET ÚČINKUJÚCICH
HLAVNÝ PROGRAM

Skupina účinkujúcich

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Počet učinkujúcich

Skupina účinkujúcich

Počet účinkujúcich

POČET STÁNKOV
POČET GASTRO STÁNKOV

POČET PRODUKTOVÝCH STÁNKOV

POČET PROPAGAČNÝCH STÁNKOV

SPOLUORGANIZÁTORI PODUJATIA
SPOLUORGANIZÁTOR
ORGANIZAČNÝ TÍM
Vypíšte koľko ľudí sa venovalo
príprave podujatia ako hlavný
tím a potom koľko ľudí bolo na
podujatí súčasťou organizácie
- brigádnici, dobrovoľníci, SBS,
atď.

FOTODOKUMENTÁCIA PROJEKTU

Fotograﬁe dokumentujúce priebeh projektu
Priložte fotograﬁe (fotodokumentáciu projektu), ktoré budú použité vo vyhodnotení programu, vo výročnej
správe, v článkoch o programe na webovej stránke Terra Incognita, sociálnych sieťach či ďalších
propagačných materiáloch vydaných Úradom Košického samosprávneho kraja alebo sprostredkovateľským
orgánom Košice Región Turizmus.
Dbajte na to, aby fotograﬁe nezobrazovali tváre dotknutých osôb.
V prípade, že budú fotograﬁe obsahovať osoby zapojené do realizácie Vašich aktivít či osoby, ktorým boli
výstupy Vašich aktivít určené, je nutné pridať do záverečnej správy ich súhlas s použitím fotograﬁí pre ich
ďalšie spracovanie na vyššie spomenuté účely.

Mediálne výstupy
Uveďte zaujímavé linky na web stránky súvisiace s realizáciou projektu alebo výstupmi.
Uveďte zaujímavé linky na web stránky súvisiace s realizáciou projektu alebo výstupmi.

ČESTNÉ PREHLÁSENIE PRIJÍATEĽA DOTÁCIE
Dolepodpísaný (á) čestne
prehlasujem, že informácie
uvedené v záverečnej správe
sú presné a v súlade so

✖

skutočnosťou.
Titul, meno a priezvisko
štatutárneho zástupcu

Podpis

Dátum podpisu

